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Of waaromniet alle wegen
naar het centrum mogen leiden
Dirk Geldof
't Waren mooie beelden,begin 2CXXJ.Ton,. BlaiT te gast bij Gu,. Verhofstadten
Frank Vandenbroucke.Stralendegezichten.Drie politici in demiddenleeftijd,dusjong in ver~
gelijkingmet degrijsheiddie ~ gewoonwaren. A1ledTieni.etaUeenproberendde ~~~
taat te activeren,maaTook heelde politiek in hun land. De flair van BLair,een lichte kwa~

jongensstijl
en ~al

eensterkefeelingvoorcommunicatie,
dat is ~

henin stijl ~:

ze maken dezelfdekeuzeninzake life~politics.Maar ook iT1ho14de~ik
groeit het bindmiddel:
allen kiezenen belijdenze in meerof minderemau de derde~g, met Giddensals goeroe.Is
dat eenslechtekeuze?Niet echt. Giddensis één\Ian de toonaange~ sociologen,die zich
steedsmeeren steedsverderop het-politiekepad waagt. Hij werkt aan de vernieuwingvan de
sociaal..democ1"atie,
en niet toetlalligheetde vertaling\Ian zijn boek 'pQa7'S'.
-Dit artikelmoesteen reactie zijn op-de anal,se~
Dirk Holemans.Eenmoeilijke
vraag, want die analysekan ik alleenmaar bijtreden.Ik wil zeaanvullenmet drie korte com~
mentaTenen focus daarbij op de tleTSéhiUen
in het groenedenkenren aan:l:ien4.Iande fJ<JaTse
tJemieuwing,in de lijn van 'Niet meer maar beter. Ot/er zelfbeperkingin de risicomaat~

sc~j'.
In het werk vàn één van de toonaangevendehedendaagsesociologen Anthony
Giddens zijn twee opmerkelijke evoluties vast te stellen. In de eerste plaats wordt
zijn werk steedsmeer leesbaar.Hoe recenter zijn boeken, hoe essayistischer.Paars,de
derde weg is een plezier om te lezen, bijna zelfs met een te hoog 'fast,book' gehalte. In
de tweede plaats verschuift hij van sociol~ naàr ideoloog. Het lijkt alsof zijn boek
'Beyond left and right' hier een cruciaal keerpunt vormde. Zijn laatste essayis een\er
partij,ideologisch op basis van recente sociologische inzichten. Het maakt zijn werk
niet minder boeiend, maar wel meer omstreden. Steedsmeer komt hij van de weten,
schappelijke in de politieke arena. De aanhef van het paarseboek is meteen duidelijk:
hij wil bijd~n
aan het debat over de toekomst van de sociaal..democratie(p.7).
Paars vernieuwt zijn gedachtegoed waarbij modem liberalisme en een her,
vormde sociaal..democratienaar elkaar toe groeien. 't Is drunlmen in het centrum,
met vernieuwing als modem toverwoord. Nu ook groen mee in hetzelfde regerings,
bootje vaart, is het belangrijk om niet alleen gemeenschappelijkepunten te benadruk,
ken, maar ook de fundamentele verschillen in de verf te blijven zetten. De paarse
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vernieuwingvalt in grotelijnen toe te juichen: het vonnt eén afscheidvan het harde
neoliberalismeen van het oudebiefstuk~socialisme,
zekerin stijl en retoriek, en ten
dele inhoudelijk. Maar de fundamenteleuitgangspuntenverschillengrondigvan het
groeneproject en van eensociaal~ecologische
analyse.Drie verschilpuntenvallen me
daarbijop.
1.Depaarseoneindigheidvan onzebehoeften

Een eerste vaststelling is dat zowel rood als blauw am~r nog vragen stellen bij
het klassieke econQmischeadagium dat ll1ensenwezenszijn met per definitie onein~
digebehoeftenen per definitie schaarsemiddelen.Cl can gft 1W satisfaction' is het credo
geworden van de westerseconsumptiemaatschappijen; een credo dat amper in vraag
wordt gesteld. Kapitalisme vereist groei, en groei vereist blijvende en liefst nog groei~
ende behoeften. Onder meer Achterhuis weesin zijn boek, 'Het rijk van de schaarste',
er op hoe we pas sinds de opkomst van het kapitalisme onze behoeften als oneindig
definiëren en laten definiëren.
Maar het gaat hier niet in de eersteplaats om een theoretische kritiek. Het is
juist vanuit de nooit stoppendezoektocht naar de vervulling van steedsmeer en steeds
nieuwe behoeften dat de ecologische risico's steedssterker worden. Rood en blauw
blijven geloven in een oneindige groei in een per definitie eindige wereld. Zolang
het economische uitgangspunt blijft dat mensen oneindige behoeften hebben, blijven
concepten als duurzaamheid moeilijk tot niet in de praktijk te brengen. Ecologische
modernisering gaat voorbij aan de eindigheid van de aarde en gokt (nog te veel) op
technologisch optimisme en reformisme. Ten gronde streeft een ecologischebeweging
naar een terugdringen van de behoeften in de risicomaatschappij, om zo onder meer
ecologische risico's te beperken en om de kloof tussen de 'haast onbegrensd consu,
merende geïndustrialiseerde westerse landen en de rest van de wereld te beperken.
Binnen de rijke landen (maar ook binnen ontwikkelingslanden) betekent dit het
bestrijden van excessieveconsumptie en ongelijkheid.
Z.De paarsesacraliseringvan de economie

Daarmeeverbondenis een tweedeopvallendaccent de sacraliseringvan de

markt,zowelde marktvan goederen
en diensten zegmaarde consumptiemarkt
~

~

als de arbeidsmarkt.Rood en blauw gelovenniet alleen samenin de efficiêntie van
de markt, ze strevenook samennaar de expansievan de markt. St~ meerzal en
moet onzesamenlevingeen marktsamenlevingworden.Er lijken ampergrenzenaan
de vermarktingte bestaan.
Dit blijkt in de eersteplaatsuit de positievewijze waaropmen mensenwil
activeren om verantwoordelijkheidte nemen, om ondernemerschap
te stimuleren,
om economischerisico'ste nemen.Maar meernog blijkt het uit de centralepositie
die de arbeidsmarktin de maatschappijinneemt en nog meer moet innemen. Hoe
meerde welvaartsstaatwordt geactiveerd,hoe belangrijkerdie arbeidsmarktwordt in
de westersemaatschappij.Iedereenwordt verondersteldop die arbeidsmarktmee te
kunnen,hoewelde productiviteits, en flexibiliteitseisensteedshogerworden.Arbeid
en sociaalleven is daarommoeilijker te combineren,maar bedenkingendaarrond
vallen moeilijk in het activeri~iscours.
Daarbij valt op hoe steedsmeer maatschappelijke domeinen worden gecom,
modificeerd. worden vermarkt, onderworpen aan de economische logica. Of, in termen
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Ook hierin is.er een belangrijkverschil tussenpaarsen de ecologischebewe,
ging. De derdeweg is een tolweg, éen péage.Hij leidt van de markt naar n~ meer
markt. Hiertegenoverstellen de groenenniet dat er meerstaat moet komen,.maar
wel dat een aantalsferenbuiten het strikte marktdenkenmoetenblijven. Zij mogen
niet wordengekoloniseerd,niet wordengeheteronomiseerd.
Zij behorentot de soci,
ale sfeer,de culturelesfeer,de democratischesfeerof de persoonlijkelevenssfeer.
Een
samenlevingwaarparticipatie aan de arbeidsmarktde belangrijkstepoort naar maat,
'schappelijkeintegratie vormt, heeft een democratischdeficit, mist eè:nvoldoende
gedragenvisie op burgerschapen democratie.Hetzelfdekan wordengezegdvan een
consumptiemaatschappij
waarbij mensenop de markt zich inkopen in het sociaal
weefSelvan een samenleving,en waarbij minder kapitaalkrachtigendat per definitie
minder kunnen. De marktsfeervormt maaréén onderdeelvan een samenleving,en
juist daaromwillen vele groenendie markt ten dele terugdringenuit de persoonlijke
levenssfeer.
3.De groenezoektochtnaarkwaliteit
In de derdeplaatsblijven rood en blauw het moeilijk hebbenmet de toene~
mendevragennaarde kwaliteit van het leven in de hedendaagse
risiconiaatschappij.
Vanuit de tweebovenstaande
kritieken is dat begrijpelijk.Want vele kwaliteitsvragen
komenjuist voort alsperverseeffectenvan een te markt, en groeigerichtemaatschap,
pij. De groenenzijn juist een politieke bewegingdie, bij uitstek, is ontstaanuit de
toenemendepopulariteitvan de zogenaamde
postmateriëlewaarden.Mensenworden
steedsgevoeligervoor de paradoxenvan onzerisicomaatSChappij.
Dezekomen st~
duidelijker naarvoor.
Zo was onze materiële::rijkdom nog nooit zo hoog, maar vele mensen hebbe.n
het gevoel dat het aan tijd ontbreekt om er van te genieten. Nog nooit wilden zoveel
mensen een betaalde baan,-maar er blijft een omvangrijke werkloosheid. Nog nooit
hadden zoveel mensen een betaalde baan, maar toenemende productiviteitsdruk ~n
flexibiliteitseisen maken werk en privé~leven steeds moeilijker- te combineren. Nog
nooit hadden individuen zoveel vrijheid, maar nog nooit voelden mensen zich zo hul~
peloos om met die vrijheid om te gaan.Nog nooit wasde technologische ontwikkeling
zo ver gevorderd, maar nog nooit was.de bedreiging-van onze natuurlijke omgeving
w sterk. 'Meer' betekent vandaag niet langer automatisch 'beter'. Onze maatschappij
zit op een schamiermoment. Dezeparadoxen en vragen houden steedsmeer mensen
bezig, wanneer ze naar hun eigen leven kijken of wanneer ze even stilstaan bij onze
samenleving aan de drempel van een nieuwe eeuw.
Als tegenreactie ontStaan er (economisch) tegendraadsepleidooien. De toe'
nemende pleidooien voor zelfbeperking, voor versobering, veriangzaming of on~'
ting, vormen een basis voor maatSChappelijkeen institutionele veranderingen in de
sterk geïndividualiseerde risicomaatSChappij.Zij situeren zich in een zoeken naar 'het
goedeleven', dat wordt bedrejgd door de uitbreiding van de economische sfeer.Com,
modificatie, competitiviteit, toenemende prestatiedruk en voortdurende versnelling
leiden tot overbevraging en uitSluiting van individuen, tot toenemende stress,tot een
groeiende te~nstelling tussen materiële welvaart en reëel welzijn.

In de literatuur vallen er zeste onderscheiden,maarnooit volledig te schei,
den, argumentatielijnenvoor zelfbeperkingte onderkennen.Dominant zijn de ecolo,
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gischeredenenom onze behoeften zowel als onze productie en consumptie te beperken.
We moeten eindeiijk rekening houden met grenzen aan de groei en de roofbouw
op het milieu beperken. In de tweede plaats baserenvoorstanders van zelflJeperking
zich op democraasche
argumenten.Zij willen op technocratisch opgelegdebeperkingen
anticiperen en de noodzaak van drastische ingrepen ter bescherming van ons milieu
voorkomen door op een democratische wijze andere maatschappelijke keuzen te
maken. Ten derde zoeken zelfbeperkingspleidooien naar het behoudt1anpersoonlijke
autonomie.Te grote afhankelijkheid van steedsmeer goederenen diensten, of, ruimer,
ten aanzien van de markt, maakt ons tot slaven van onze behoeften, tot slaven
van geld verdienen, carrière maken en consumeren. Heel wat pleidooien vallen, ten
vierde, terug op socialeredenen.Kunnen we wel blijven produceren en consumeren
wat niet veratgemeenbaaris? Daarbij wordt zowel naar de achterstand van de vierde
wereld in ons land als naar de groeiende kloof met de derde wereld verwezen.
Het sterkst herkenbaar is de argumentatie dat zelfbeperking een concrete
uitweg vormt voor wie zoekt naar een verbetering van de kwaliteit tIan het leven.Steeds
meer mensen ontdekken dat het nastreven van te grote materiële welvaart in feite
onwelzijn creëert. In het verlengde hiervan situeren zich, ten slotte, argumenten voor
een andersomgaanmet tijd. Hoe meer we onze tijd rationaliseren en meer proberen
te doen in minder tijd, hoe schaarsertijd wordt. Ook de tijd om te genieten van
de verworvenheden lijkt steeds schaarser te worden. De materiële welvaart is in
de risicomaatschappij tot ongekende hoogten uitgegroeid. Dit leidt naaStde risico's
echter ook tot nieuwe, postmateriële behoeften, tot nieuwe schaarste. De nieuwe
luxeproducten van de 21ste eeuw worden tijd, (open) ruimte, sociale contacten,
zuivere lucht en gezondevoeding, stilte en zekerh~id.
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Juist het als oneindig percipiëren van onzebehoeften ligt mee aan de basisvan
de huidige modemiseringsparadoxen. Juist daarom vormen de disparate pleidooien
voor zelfbeperking een weergavehiervan en een mogeclijkeuitweg hiervoor. Meer en
mèer mensen voelen zich gevangen in een 'rat,race' waarbij ze in de strijd tegen toe,
nemende risico's de autonomie om zelf keuzes te maken op sociaal,economisch of
individueel vlak verliezen.
Essentieelis evenwel dat bovenstaandeanalyseniet in morele pleidooien ver~
zandt. Het moet worden vertaald naar een beleidgericht. op een ~le verhoging van
het welzijn van mensen. De nieuwe en vernieuwde instituties, structuren en beleids~
kaders moeten een dubbele functie vervullen ten aanzien van ze~perking op de
verschillende maatschappelijke domeinen. Ze moeten diegenen die, vanuit hun per~
soonlijke levenssituatie, reedsstappen hebben gezet in de richting van zelfbeperking,
maatschappelijk bevestigen en ondersteunen. Naast ~dezeondersteunende
Tol, moeten
d~ vernieuwde instituties een bevragendeen stimulerende
rol spelen:zemoetenappel~
leren aan de concrete levenssituatiesen problemen v~ mensen en hen prikkelen om
hun denken over materiële en andere behoeften te herzien.
Eerder dan te activeren of minstens samenermee en gaat het erom te des,
~
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activeren:mensende.kansgevenom te kiezenof en in welkemate zeaande rat~race
wensenmeete doen. Het gaatinzakearbeidom de veralgemeningvan een recht op
loopbaanonderbreking,
zonderdat je moet bewijzendat je zwangergenoegbent, je
ouderspalliatief of zorgbehoevend
genoeg,je bijscholing educatiefgenoeg,of welke
voorwaardendan ook. Het gaatom de creatievan een tijdsfondsin de sociale.zeker,
heid, waarbij iedereenhet recht opbouwt om, gedurendepakwegvijf jaar op een
arbeidsloopbaan,
er geheelof gedeeltelijkuit te stappen,met een vergoedingals par~
tieel basisinkomen.

Een ecologischeen vrijheidsgerichteopvatting van het nieuwe 'geïnstitutio,
naliseerdeindividualisme'bestaater met anderewoordenin om onzeautonomieten
aanzienvan de markt te vergroten,om de diverserisico'ste beheersen,een middel
om het goedeleven dichter te benaderen.Het gaat daarbij om een zoektochtnaar
nieuweevenwichtentusseneconomie,ecologieen individu. Toegepastop arbeidgaat
het om een hernieuwdevenwicht tussenvia de markt verloondearbeid en andere
activiteiten, rekeninghoudendmet sociàleen ecologischebeperkingen.
Dit soon kwaliteitsvragen komt onvoldoende aan bod bij de pleidooien voor
ecologischemodernisering, waar men vooral op technologische correcties focust, maar
waarbij de wijze van produceren en consumeren niet fundamenteel ter discussiewordt
gesteld.Uiteindelijk blijft de derde weg een paarsezoektocht naar 'meer' doorheen een
oerwoud van globalisering. Daarbij stellen zich oude verdelingsvragenin alle scherpte.
De groenen zijn gevoelig voor deze verdelingsvragen, maar pleiten voor 'beter' in
plaats
voor dan
'meer'.
immersvan
actueler
ooit.De oude tegénstelling'. tussen welvaan en welzijn is vandaag"

4.Er is een wegnaastde derdeweg.
Naastdezedrie'verschilpuntenzijn er nog anderedie niet aan bod kwamen,
bijvoorbeeldde vraaghoe de kloof tussennoord en zu;id(en afgeleidde migratiestro,
men) in de globaliseringkunnen worden aangepakt.Dezepunten tonen aan dat er
behoefteis aan de ontwikkeling van het groe"neverhaal,nu rood en blauw te2'en
elkaaraanschurkendat het paarswordt.
Politiek gezienis het een goedeontwikkeling dat neoliberalismeen bureau,
cratischsocialismezichzelfen hun project vernieuwen.Het levert een boeiendpoli,
tiek schouwspelop, een interessantediscussieen fascinerende~ken. Maar nu reeds
vertelt de verkeersinfonnatiedat er file dreigt op die derdeweg,wanneerte velen er
zich in herkennenen allen dezelfdederdeweg naar het centrum willen volgen. Zo
dreigt de derdeweg een snelwegnaar het centrum van het politieke bestelen naar
de economischecentra te worden.Er is naastde derdewegbehoefteaanecologischer
wegen,willen we een antwoordten grondebiedenop de economischeontwikkeling.
Zodathet voor steedsmeermensenduidelijk wordt dat groengeenpaarsis.
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